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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana yang paling terpenting upaya meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membangun peradaban bangsa. 

Pendidikan yaitu usaha manusia untuk membina kepribadianya sesuai dengan 

nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan akan menjadikan 

manusia menjadi lebih cerdas sehingga dapat meraih cita-citanya demi kehidupan 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan harus dikelola secara baik agar 

menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Guru memiliki peran 

yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang sudah 

dilaksanakan. 

Pembelajaran kurikulum 2013 merupakan kurikulum berintegrasi dalam suatu 

bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran 

dan menyajikan bahan-bahan dalam bentuk unit atau keseluruhan. Kegiatan 

mengajar guru sekarang tidak boleh dikelompokan kedalam masing-masing mata 

pelajaran yang akan menyulitkan siswa dalam memahami suatu pelajaran, karena 

peajaran yang satu dengan yang lainnya belum tentu berhubungan (Poerwati, 

2013:13). Pendekatan tematik integratif dalam kurikulum 2013 ini bertujuan 

untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan, yang mengarah pada 

pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia secara utuh, terpadu, dan seimbang, 

sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada setiap satuan pendidikan. 

Keberhasilan dalam proses belajar mengajar merupakan indikator bahwa 

siswa dapat menyerap ilmu yang didapat dengan baik. Untuk meningkatkan 

keberhasilan proses belajar mengajar dituntut keberhasilan guru dalam memilih 

dan menentukan strategi belajar yang  mampu membawa siswa pada situasi yang 

aktif, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan belajarnya secara 

maksimal. Suatu proses belajar mengajar bisa dikatakan berarti dan berguna jika 

dapat menciptakan situasi belajar yang merangsang aktifitas belajar, memberikan 
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informasi hasil-hasil yang dicapai siswa serta memberikan penghargaan atas 

prestasi yang dicapai. 

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting untuk diajarkan di 

sekolah. Hal tersebut dikarenakan pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan 

yang memberikan pemahaman dan kesadaran jiwa setiap anak didik dalam 

mengisi kemerdekaan yaitu dengan upaya membangun kemerdekaan, dan upaya 

dalam mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu 

dapat membuat peserta didik untuk memahami dan melaksanakan hak-hak dan 

kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan 

berkarakter sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Melalui 

materi pendidikan kewarganegaraan peserta didik mampu berpikir kritis, bersikap 

kreatif, mampu mengkaji hubungan logis, menerapkan pengalaman untuk 

memantapkan pengetahuan, mampu bersikap apresiatif terhadap produk nilai 

budaya, mampu bersikap hormat terhadap sesama manusia, dan mampu mencintai 

bangsa dan tanah air Indonesia (Aryani dan Susatim, 2010: 122). 

Basset dkk (dalam Sumantri, M. dan Permana, J. 1999: 12) mengemukakan 

bahwa secara umum karakteristik peserta didik tingkat sekolah dasar adalah 

memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik akan dunia sekitar yang 

mengelilingi diri mereka sendiri, senang bermain dan lebih suka bergembira/riang, 

suka mengatur dirinya untuk menangani berbagai hal, mengeksplorasi suatu 

situasi dan mencoba usaha-usaha baru. Selain itu peserta didik biasanya tergetar 

perasaannya dan terdorong untuk berprestasi, belajar secara efektif dan 

berinisiatif. Berdasarkan karakteristik peserta didik tersebut hendaknya dalam 

memilih model pembelajaran terlebih dahulu guru memahami karakteristik 

sekolah dasar, dengan demikian model pembelajran yang akan digunakan dalam 

proses belajar dapat dimaksimalkan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. 

 Hal tersebut juga diperkuat oleh Solihatin dan Raharjo (2007: 93) 

menyebutkan bahwa dalam pembelajaran di sekolah dasar saat ini, guru masih 

menganggap siswa sebagai objek bukan sebagai subjek dalam pembelajaran, 

sehingga guru dalam proses pembelajaran masih mendominasi aktivitas belajar. 

Siswa hanya menerima informasi dari guru secara pasif. Sholihatin menyebutkan 
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bahwa dalam pembelajaran di lapangan terdapat kelemahan-kelemahan antara 

lain: (a) model pembelajaran konvensional, (b) siswa hanya dijadikan objek 

pembelajaran, (c) pembelajaran yang berlangsung cenderung tidak melibatkan 

pengembangan pengetahuan siswa karena guru selalu mendominasi dalam 

pembelajaran yang mengakibatkan proses pembelajaran menjadi sangat terbatas, 

kegiatan pembelajaran hanya diarahkan untuk mengetahui dan cenderung ke arah 

pengembangan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif dan aspek 

psikomotorik, (d) pembelajaran bersifat hafalan sehingga siswa kurang 

termotivasi dalam belajar, (e) dalam proses pembelajaran hanya terjadi interaksi 

searah dari guru ke siswa.  

Kurangnya komunikasi antara peserta didik dengan guru berpengaruh pada 

proses pembelajaran dan hasil pembelajaran, terutama pada mata pelajaran PPKn 

dan Bahasa Indonesia. Proses pembelajaran satu arah, guru cenderung hanya 

menjelaskan dan memberikan perintah berupa tugas untuk mengetahui tingkat 

pemahaman yang dimiliki peserta didik terhadap materi yang diberikan. Hal ini 

lah yang menimbulkan kurangnya hasil belajar yang dimiliki peserta didik, baik 

hasil belajar pada muatan PPKn maupun Bahasa Indonesia. 

 Permasalahan di SD 3 Bae Kudus pada kelas IV tersebut didukung dengan 

nilai hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia. Hasil 

analisis terhadap nilai siswa kelas IV SD 3 Bae Kudus pada tahun ajaran 

2019/2020 dalam mata pelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia masih memiliki 

nilai rata-rata di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan 

yaitu 70. Data hasil belajar ditunjukkan dengan nilai terendah 50 dan nilai 

tertinggi 80, dengan rata-rata kelas yaitu 70. Dari 19 siswa, yang mencapai KKM 

hanya 9 siswa sedangkan sisanya 10 siswa belum mencapai KKM. Melihat data 

hasil belajar dan pelaksanakan pembelajaran tema indahnya kebersamaan subtema 

karyaku prestasiku tersebut, model pembelajaran perlu dirubah untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti pada hari selasa 

tanggal 21 Mei 2019 terhadap guru kelas IV pada pembelajaran tema kayanya 

negeriku subtema kekayaan sumber energi di indonesia masih dijumpai 
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permasalahan dalam pembelajaran. Permasalahan tersebut meliputi guru kurang 

memotivasi siswa dalam pembelajaran sehingga siswa cenderung pasif hal ini 

dikarenakan keterampilan guru dalam membuka pelajaran kurang optimal, guru 

dalam pembelajaran kurang melibatkan siswa secara aktif dalam tanya jawab hal 

ini menunjukkan bahwa guru dalam keterampilan bertanya masih kurang, guru 

dalam menyampaikan materi pembelajaran belum melibatkan siswa secara aktif 

dalam hal ini keterampilan menjelaskan yang diberikan guru kepada siswa masih 

kurang, guru belum mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan 

menggunakan media pembelajaran yang menarik menyebabkan siswa cepat bosan 

dan cenderung mangganggu teman yang lain dalam hal ini keterampilan guru 

dalam mengelola kelas dan membimbing diskusi kelompok kecil masih belum 

optimal. 

 Guru dalam membuat kesimpulan belum melibatkan siswa secara aktif, 

hal ini menunjukkan bahwa keterampilan guru dalam menutup pelajaran masih 

kurang. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru tentang materi yang 

disampaikan sehingga aktivitas siswa dalam emotional masih kurang, siswa 

kurang antusias dalam memberikan pendapatnya, siswa juga kurang antusias 

dalam menanggapi pertanyaan baik dari guru maupun jawaban siswa lain, 

aktivitas membaca kurang optimal, banyak siswa yang tidak mencatat hal-hal 

yang penting yang disampaikan guru sehingga aktivitas siswa dalam menulis 

kurang optimal. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan hasil belajar siswa 

SD 3 Bae Kudus kurang maksimal. 

 Permasalahan seperti ini dikarenakan setiap peserta didik memiliki 

karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kondisi seperti inilah yang 

mempengaruhi model pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar di 

sekolah, salah satunya yang terjadi di SD 3 Bae Kudus. Pembelajaran yang 

digunakan di SD 3 Bae khususnya kelas IV pada mata pelajaran PPKn dan Bahasa 

Indonesia menggunakan model pembelajran yang konvensional. Selain itu model 

pembelajaran yang digunakan lebih cenderung pada model pembelajran satu arah, 

sehingga komunikasi antara peserta didik dengan guru kurang terjalin dengan 

baik. 
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Muatan PPKn dan Bahasa Indonesia di SD, guru harus mampu 

meningkatkan pemahaman siswa, salah satunya adalah dengan model pembelajran 

dan metode yang tepat. Salah satu tugas guru adalah menciptakan suasana 

pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik 

dan semangat. Seorang guru harus memiliki kemampuan dalam memilih 

pendekatan pembelajaran sekaligus menggunakan metode pembelajaran yang 

tepat untuk menciptakan situasi belajar yang kondusif (Samatowa. 2006: 19). 

Peneliti bersama guru kelas dengan sepakat untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Peneliti berdiskusi 

bersama guru, memperbaiki pembelajaran dengan model pembelajaran dan media 

yang menarik. Model pembelajaran dan media yang dimaksud adalah dengan 

menerapkan model Problem Based Learning berbantuan media Audio Visual. 

Penerapan model Problem Based Learning dalam pembelajaran PPKn dan Bahasa 

Indonesia dapat meningkatkan rasa keingintahuan dan kemampuan analisis siswa 

untuk berpikir kritis dan analitis dalam mencari dan menggunakan sumber belajar 

yang sesuai untuk memecahkan suatu masalah. 

 Pelaksanaan Problem Based Learning dirancang dengan melibatkan siswa 

dalam pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Masalah tersebut diberikan 

kepada siswa agar mereka dapat mengembangkan keterampilan dalam 

memecahkan masalah, menumbuhkan inisiatif siswa dalam mencari alternatif 

pemecahan masalah sehingga siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran.  

 Hamdani (2011: 87) menyatakan bahwa dalam pembelajaran berdasarkan 

masalah (Problem Based Learning) lebih menekankan pada masalah kehidupan 

yang bermakna bagi siswa dan peran guru dalam menyajikan masalah, 

mengajukan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan 

dan dialog. Arends (dalam Trianto, 2007: 68) manyatakan bahwa pengajaran 

berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana siswa 

mengerjakan permasalahan otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan 

mereka sendiri, mengembangkan inkuiri, dan keterampilan berpikir lebih tinggi, 

mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Model pembelajaran berdasarkan 

masalah merupakan suatu model pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya 
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permasalahan yang membutuhkan penyelidikan yakni penyelidikan yang 

membutuhkan penyelesaian nyata dari permasalahan yang nyata (Trianto, 2007: 

67). 

 Pembelajaran PPkn dan Bahasa Indonesia melalui model Problem Based 

Learning  lebih berhasil jika didukung oleh media yang dapat mempermudah 

siswa dalam memahami materi pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Sanjaya (2011: 171) yang menyatakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat menambah motivasi belajar 

siswa sehingga perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih 

meningkat.  Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran, maka 

peneliti berusaha memberi solusi dengan menggunakan media Audio Visual dalam 

pembelajaran. Diharapkan dengan menggunakan media Audio Visual pelaksanaan 

model Problem Based Learning dapat lebih optimal.  

 Rohman dan Amri (2013: 156) menyatakan bahwa media pembelajaran 

adalah segala alat pengajaran yang digunakan untuk membantu guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dalam proses belajar mengajar 

sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. 

Hamdani (2011: 249) menyatakan bahwa media Audio Visual merupakan 

kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media pandang-dengar, contoh 

media Audio Visual yaitu program video atau televisi, video atau televisi 

instruksional, dan program slide suara (soundslide). Asyhar (2012: 73), media 

Audio Visual adalah media yang menampilkan unsur gambar (visual) dan suara 

(audio) secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi.  

 Berdasarkan uraian permasalahan di SD 3 Bae Kudus, maka peneliti akan 

melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul “Meningkatkan Hasil Belajar 

Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbantuan Media 

Audio Visual Tema Indahnya Kebersamaan pada Siswa Kelas IV SD 3 Bae Kudus 

2019/2020”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Bagaimana peningkatan ketrampilan guru pada muatan PPKn dan Bahasa 

Indonesia tema 1 Indahnya Kebersamaan dengan diterapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media audio visual 

siswa kelas IV SD 3 Bae Kudus tahun ajaran 2019/2020? 

2. Bagaimana aktivitas pembelajaran siswa dengan penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media Audio Visual 

pada pembelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia tema 1 Indahnya 

Kebersamaan siswa kelas IV SD 3 Bae Kudus tahunajaran 2019/2020? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada muatan PPKn dan Bahasa 

Indonesia tema 1 Indahnya Kebersamaan dengan diterapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media audio visual 

siswa kelas IV SD 3 Bae Kudus tahun ajaran 2019/2020? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujauan dari peneliti sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan mengajar guru pada muatan 

PPKn dan Bahasa Indonesia tema 1 Indahnya Kebersamaan dengan 

diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning berbantuan 

media audio visual siswa kelas IV SD 3 Bae Kudus tahun ajaran 

2019/2020. 

2. Mendeskripsikan aktivitas pembelajaran siswa pada muatan PPKn dan 

Bahasa Indonesia tema 1 Indahnya Kebersamaan dengan diterapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media audio visual 

siswa kelas IV SD 3 Bae Kudus tahun ajaran 2019/2020. 

3. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pada muatan PPKn dan 

Bahasa Indonesia tema 1 Indahnya Kebersamaan dengan diterapkan model 
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pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media audio visual 

siswa kelas IV SD 3 Bae Kudus tahun ajaran 2019/2020. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat yang baik. Penerapan model Problem Based 

Learning  berbantuan media Audio Visual diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis.  

1.4.1 1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Manfaat teoretis dari hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan tentang ilmu mata pelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia Tema 1 

Indahnya Kebersamaan subtema 2 dan 3 dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.4.2 1.4.2 Manfaat Praktis 

1.  Bagi siswa, diharapkan lebih menyenangkan pada saat pembelajaran PPKn 

dan Bahasa Indonesia Tema 1 Indahnya Kebersamaan dengan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning berbantu 

media Audio Visual. 

2. Bagi guru, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai 

model pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran PPKn dan Bahasa Indonesia Tema 1 

Indahnya Kebersamaan. 

3. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dijadikan bahan untuk memajukan 

proses belajar mengajar di sekolah, dan sebagai pertimbangan dalam 

memotivasi untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien. 

4. Bagi peneliti, melalui penelitian ini dapat diketahui secara langsung 

masalah pembelajaran yang ada di kelas terutama untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

peneliti. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian hasil belajar siswa dengan judul 

”Meningkatkan Hasil Belajar Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning Berbantuan Media Audio Visual Tema 1 Indahnya Kebersamaan Kelas 

IV SD 3 Bae Kudus 2019/2020”. Penelitian ini sudah dilaksanakan di SD 3Bae 

Kecamatan Bae Kabupaten Kudus semester I tahun ajaran 2019/2020. Pada kelas 

IV dengan jumlah siswa 22 orang. Permasalahan hasil belajar ini adalah 

rendahnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada siswa kelas IV SD 3 Bae 

Kudus itu penting. Penelitian tindakan kelas ini akan memuat 2 mata 

pembelajaran yaitu PPKn dan Bahasa Indonesia.   

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar 

PPKn dan Bahasa Indonesia pada siswa kelas IV SD III Bae Kudus tema 1 

Indahnya Kebersamaan. Hasil belajar yang dimaksud mencakup aspek 

pengetahuan, Sikap dan keterampilan. tindakan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning berbantuan 

media pembelajaran Audio Visual. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Berdasarkan judul penelitian “Meningkatkan Hasil Belajar Menggunakan 

Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbantu Media Audio Visual 

Tema 1 Indahnya Kebersamaan Kelas IV SD 3 Bae Kudus” maka definisi 

operasional dari setiap variabel yang terdapat pada judul penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu, 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang telah dicapai, dilakukan atau dikerjakan 

seseorang sebagai bukti keberhasilan usaha berupa penambahan pengetahuan, 

perubahan sikap dan tingkah laku serta penguasaan keterampilan yang 

diwujudkan dalam bentuk prestasi.  

2. Problem Based Learning 
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Model Problem Based Learning (PBL) adalah suatu model pembelajaran 

untuk mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah dan berpikir 

kritis secara ilmiah serta mengembangkan pengetahuan peserta didik untuk aktif 

dalam membangun pengetahuan secara mandiri maupun kelompok. Langkah-

langkah pada model PBL yang digunakan meningkatkan keterampilan pemecahan 

masalah pada peserta didik yaitu (1) orientasi dan mengorganisasi siswa pada 

masalah; (2) mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah; (3) 

pengumpulan dan analisis data;dan (4) mengevaluasi. 

3. Media Pembelajaran Audio Visual 

Media audio-visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena meliputi 

kedua jenis media auditif (mendengar) dan visual (melihat). Media Audio-visual 

merupakan sebuah alat bantu audio-visual yang berarti bahan atau alat yang 

dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang 

diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


